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শিক্ষাক্ষক্ষক্ষের স্খলন-পতন     
 
শিশি শিমানিন্দক্ষরর ৩ নং টাশমিনাক্ষলর একটি িযশিগত অশিজ্ঞতার শিিরণ শিক্ষ়ে এই 
িাতি ালাপটি শুরু করি। যাাঁরা শিিযাচচি ার সক্ষে প্রাশতষ্ঠাশনকিাক্ষি যুি নন অথচ 
শিক্ষা-কাযিক্রক্ষমর কতি ািযশি হও়োর সুিাক্ষি সসই কাযিক্রম কীিাক্ষি চলক্ষি তার 
শনক্ষিিিনা শিক্ষ়ে থাক্ষকন, তাাঁরা কী রকম আচরণ কক্ষরন তা সিাঝািার জনয এই 
অশিজ্ঞতার গল্পটা সিানাক্ষনা িরকার। সসশিন শিক্ষকক্ষল শেিান্দ্রমগামী ফ্লাইক্ষট যাও়োর 
সম়ে শিমানিন্দক্ষর আমার সয অশিজ্ঞতা হক্ষ়েশিল তা শনক্ষ়েই আমার এই গল্প।  আশম 
তখন আমার এক িনু্ধর সক্ষে সিখা করার অক্ষপক্ষা়ে শিলাম। সিশখ সকউ একজন 
আমার শিক্ষক তাশকক্ষ়ে িলক্ষিন, িািা আপশন আমাক্ষক শচনক্ষত পাক্ষরনশন! আশম মাজি না 
সচক্ষ়ে িললাম, এ আমার ি়েক্ষসর সিাষ। আমরা যখন কুিল শিশনম়ে করশিলাম, 
তখন শতশন সয শিক্ষা-প্রশতষ্ঠাক্ষন কাজ কক্ষরন তার কতি ািযশির সক্ষে আমার পশরচ়ে 
কশরক্ষ়ে সিন। সসই িদ্রক্ষলাক একজন অিসরপ্রাপ্ত আইএএস অশিসার এিং অিসর-
পরিতী এই িাশ়েত্ব তাাঁক্ষক সিও়ো হক্ষ়েক্ষি। শকিু সসৌিাগযিান অশিসারক্ষক আমাক্ষির 
সিক্ষির রাজননশতক হতি াকতি ারা এমন িাশ়েত্ব শিক্ষ়ে থাক্ষকন। আইএএস অশিসারক্ষির 
এইিাক্ষি সকউ সেণীিদ্ধ করক্ষত পাক্ষরন: একিল আক্ষিন যাাঁরা চাকশরক্ষত থাকার সিুাক্ষি 
মানুক্ষষর আচরণ সম্পক্ষকি  চমৎকার অশিজ্ঞতা অজি ন কক্ষরক্ষিন, আিার সকউ সকউ 
আক্ষিন যাাঁরা শনক্ষজক্ষক সমৃদ্ধ করার তাশগক্ষি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস শিিযাচচি ার সক্ষে 
যুি থাক্ষকন। এাঁরা স্বীকার করক্ষত সংক্ষকাচ কক্ষরন না সয তাাঁক্ষির উপর অশপিত িা়ে-
িাশ়েক্ষত্বর কারক্ষণ তাাঁরা শিিযাচচি ার জনয যক্ষথষ্ট সম়ে পান না; এিং তাাঁক্ষির জ্ঞানচচি া 
চশরতাথি হক্ষতও পাক্ষর না। তাাঁরা এও স্বীকার করক্ষত শিধা সিাধ কক্ষরন না সয 
“চাকশর-িাকশরর িা়ে-িাশ়েক্ষত্বর পর এই প্রাশপ্তক্ষযাক্ষগর জনয আপনাক্ষক সসৌিাগযিান 
হক্ষত হক্ষি এিং যতক্ষণ আপশন সরকাক্ষরর সসই ‘আশিসধনয’ কমিকতি াক্ষির িন্ধনীক্ষত 
থাকক্ষিন ততক্ষণই তা  পাক্ষিন।” এাঁক্ষির মক্ষধয এরকমও একিল আক্ষিন যাাঁরা ‘ইস্পাত 
কাঠাক্ষমাতুলয’ এই সপিার অন্তিিতী সথক্ষকও িিুি ান্ত কৃশতক্ষত্বর সক্ষে কাজ কক্ষর অিসর 
শনক্ষেন।   
 
২০২২ সাক্ষলর নক্ষিম্বক্ষর আমার সসই শেিান্দ্রম যাোর সম়ে আশম ওই অিসরপ্রাপ্ত 
আইএএস অশিসাক্ষরর সক্ষে সমালাকাত কক্ষর সিি সহাাঁচটই সখক্ষ়েশিলাম। আমার পশরশচত 
িযশি তাাঁর সক্ষে আমার পশরচ়ে কশরক্ষ়ে শিক্ষলন। তাাঁর সেী খুি গক্ষিির সক্ষেই তাাঁক্ষক 
আমার সক্ষে পশরচ়ে কশরক্ষ়ে শিক্ষলন। অিসরপ্রাপ্ত আইএএস অশিসার শিক্ষলন তাাঁর 
প্রশতষ্ঠাক্ষনর িীষিকতি া। স্পষ্টিাক্ষি িলক্ষত সগক্ষল, িদ্রক্ষলাক্ষকর সক্ষে আমার আক্ষগ কখনও 
সিখা হক্ষ়েক্ষি শক না মক্ষন সনই। তিুও শতশন প্রমাণ করক্ষত চাইশিক্ষলন আশম তাাঁর 
পশরশচত। এর গল্পিাগ এইটুকুই। জানা সগল অিসরপ্রাপ্ত ওই আইএএস অশিসার সসই 



2 
 

সংস্থার প্রধান শিক্ষলন যা একটি অযাকাক্ষেশমক জানিাল প্রকাি করত; এিং শিশ্বখযাত 
একটি প্রকািনা প্রকাশিত ওই শপ়োর শরশিউে জানিাক্ষলর সূচনা পক্ষিি সম্পািকী়ে 
কশমটির অনযতম সিসয শহক্ষসক্ষি যুি শিলাম আশমও। পক্ষর আশম সক্ষর আশস, কারণ 
ওই জানিাক্ষলর সম্পািক সম্পািকী়ে িক্ষলর অনয সিসযক্ষির মতামত শিক্ষিচনার সক্ষক্ষে 
শিক্ষলন খুিই অনমনী়ে। সসই সম্পািক মক্ষন করক্ষতন, সযক্ষহতু শতশন জানিাক্ষলর সম্পািক, 
তাই তাাঁর কথাই চূডান্ত এিং অনয সহকমীক্ষির কথা শুনক্ষত শতশন প্রস্তুত নন 
এক্ষকিাক্ষরই। অনযকথা়ে, জানিালটা শিল তাাঁর শনক্ষজর জা়েশগরিাশরর মক্ষতা, এিং তাাঁর 
আচরণও শিল তদ্রূপ। এরসক্ষে পক্ষর আমার সকানও সংক্ষযাগ শিল না এিং জানিালটিক্ষত 
কী িাপা হক্ষে না-হক্ষে তাও আর শন়েশমত সিখা হক্ষ়ে উঠত না। তক্ষি এশনক্ষ়ে  
সকানও সংি়ে সনই সয প্রকাি করার জনয মক্ষনানীত প্রিন্ধগুশল তাক্ষির উৎকক্ষষির 
কারক্ষণ সিক্ষি সনও়ো হত না; সয কারক্ষণ সসগুক্ষলা মক্ষনানীত হত তা প্রকাক্ষিয কহতিয 
ন়ে। অিিয শপ়োর-শরশিউে জানিাক্ষল শনরন্তর শনক্ষজক্ষির যুক্ষগাপক্ষযাগী কক্ষর রাখক্ষত 
প্রযত্নিীল অক্ষনক শিিান মানুষ সংগঠক্ষনর উপযুি সিারাক্ষম এই সমসযার কথা উত্থাপন 
কক্ষরক্ষিন ইশতমক্ষধযই। শিিযাচচি াজশনত আমার উক্ষিক্ষগর কারক্ষণ; এিং িলা যা়ে, একটু 
সিাকাশমর সক্ষেই আমার এই উপলশিটি সংগঠক্ষনর ওই িীষিকতি ার কাক্ষি িক্ষল 
িক্ষসশিলাম, শযশন শকনা আমার মক্ষতাই উক্ষড যাশেক্ষলন িারক্ষতর িশক্ষণপ্রাক্ষন্ত। এটা 
সম্ভিত আমার সম্পণূি সিাকাশম শিল সয আশম সিক্ষি সিশখশন আইএএস অশিসাররা; 
শিক্ষিষ কক্ষর যাাঁরা অিসর শনক্ষ়েক্ষিন, তাাঁরা কখনওই সমাক্ষলাচনা ঠিকিাক্ষি শনক্ষত 
পাক্ষরন না। এক্ষক্ষক্ষে তা-ই ঘক্ষটক্ষি। প্রকাশিত প্রিক্ষন্ধর মাক্ষনর ক্রমাগত অধঃপতন 
সম্পক্ষকি  আমার অকপট মতামত িযি করার সক্ষে সক্ষে শতশন এই িক্ষল তাাঁর উষ্মা 
প্রকাি করক্ষলন সয শতশন কাউক্ষক তাাঁর জানিাক্ষলর অিমাননা করক্ষত সিক্ষিন না। 
অযাকাক্ষেশমক সক্ষক্ষে কৃতশিিয না হও়ো সক্ষেও গুণমান শনশিিক্ষিক্ষষ এিাক্ষিই সযন 
একজক্ষনর শনক্ষজর শজশনক্ষসর জনয গিি সিাধ করা উশচত! এটি একটি শিকৃত ও 
সংকীণিতািািী ‘জাতী়েতা’র মক্ষতা যুশি। আশম সক্ষে সক্ষে িুঝক্ষত সপক্ষরশি গঠনমূলক 
সমাক্ষলাচনা সিানার সযাগয মানষু শতশন নন। কথািাতি া সতক্ষত ওঠার আক্ষগই আশম 
চুপ কক্ষর সগলাম, এিং ‘আসুন আমরা শিন্নমত প্রকাি করার িযাপাক্ষর সহমত হই’-
জাতী়ে শকিু িলক্ষত সগলাম না। সযন শকিুই ঘক্ষটশন এমন একটা িাি শনক্ষ়ে থাকলাম 
আমরা িজুক্ষনই। তাাঁর সেী, শযশন আমাক্ষক সচক্ষনন িক্ষল িাশি কক্ষরশিক্ষলন, তাাঁর িক্ষসর 
সক্ষে আমার িাকয-শিশনমক্ষ়ের সম়ে চুপ কক্ষর শিক্ষলন, কারণ সম্ভিত  শতশন সসরকম 
থাকাই শনরাপি সকৌিল িক্ষল মক্ষন কক্ষরশিক্ষলন।  
 
উপক্ষরর গল্পটির একটি খুি শনশিিষ্ট অশিমুখ রক্ষ়েক্ষি। একজন শিক্ষাশিি এিং  
শিশ্বিারতীর শিক্ষা-প্রিাসক শহক্ষসক্ষি আশম গিীরিাক্ষি শিশ্বাস কশর আত্মসমীক্ষা ও 
অন্তিিিন িাডা আমরা িুঝক্ষত পারি না— সকন িারত আন্তজি াশতক স্তক্ষর শিক্ষার 
উচ্চ সসাপাক্ষন আক্ষরাহণ করক্ষত িযথি হক্ষে এিং সকন আমাক্ষির িশিষযৎ অন্ধকারােন্ন! 
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আমাক্ষির িািক্ষত হক্ষি, ১৯৪৭ সাক্ষলর পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত চীন, শকংিা শসঙাপুক্ষরর মক্ষতা 
একটি নগর-রাক্ষের শিিযাচচি ার সক্ষক্ষে সচাখ-ধাাঁধাক্ষনা উজ্জ্বলতা সকন এত সচাক্ষখ পক্ষড; 
সকন সসসি জা়েগার গক্ষিষণা-প্রিন্ধ এত উচ্চাক্ষের হ়ে? কীিাক্ষি এটা সম্ভি হল— 
আর সকনই িা িারক্ষতর অিস্থা শিন শিন ক্ষশ়েষু্ণ হল? সকন আমাক্ষির সমধািী 
সিক্ষলক্ষমক্ষ়েরা সিি সিক্ষড পশিক্ষম পাশড শিল? তারা আর সিক্ষি শিক্ষর আসার কথাও  
িাক্ষি না। অিাক করার মক্ষতা িযাপার হল, এই সিক্ষলক্ষমক্ষ়েরাই শকন্তু পশিক্ষমর 
সিিগুশলক্ষত তাক্ষির উচ্চক্ষমধার পশরচ়ে শিক্ষ়ে চক্ষলক্ষি। আপাতিাক্ষি এটাক্ষক একটা ধাাঁধা 
মক্ষন হক্ষত পাক্ষর; শকন্তু গিীর এিং ননিিযশিক শচন্তািািনার মধয শিক্ষ়েই হ়েক্ষতা 
িারতী়ে শিিযাচচি ার মাক্ষনর এই অিক্ষক্ষ়ের মকূ্ষলর তেতালাি করা সম্ভি।  
 
সমসযার সূেপাত সিাধহ়ে শিিযাল়ে পযিাক্ষ়ে শিষ়ে-শনিিাচক্ষনর পিি সথক্ষক। সাধারণত 
যারা মাধযশমক্ষক িাল িল কক্ষর তারা শিজ্ঞান িাখা়ে যা়ে। িাশকরা যা়ে অনয 
িাখা়ে। সিসম়ে সয তারা পিন্দমক্ষতা শিষ়ে-শনিিাচন করক্ষত পাক্ষর তা ন়ে, 
অক্ষনকক্ষক্ষক্ষেই তাক্ষির িাধযত সযক্ষত হ়ে, সযক্ষহতু তারা শিজ্ঞান িাখা়ে পডিার িাডপে 
পা়ে না। এইখাক্ষন আমরা একটি সতকি িাতি া সযাগ করক্ষত চাই। অক্ষনক সমধািী 
সিক্ষলক্ষমক্ষ়েও শকন্তু শিজ্ঞান না পক্ষড তাক্ষির পিক্ষন্দর শিষ়ে শনক্ষ়ে পডাক্ষিানা করক্ষত 
চা়ে! শিতী়ে সমসযাটা উদূ্ভত হ়ে শিিযাল়ে পযিা়ে সথক্ষক উচ্চশিক্ষার ক্লাসরুক্ষম প্রিত্ত 
শিক্ষার মাক্ষনর কারক্ষণ। যশি আজক্ষকর শিক্ষাথীরা প্রতযাশিত উচ্চমাক্ষনর শিক্ষা না পা়ে 
তাহক্ষল আগামী কাল তারা কী কক্ষর উত্তম শিক্ষক হক্ষি? আমরা যশি শুধু িাে আর 
শিক্ষকক্ষির উপর িা়ে চাশপক্ষ়েই ক্ষান্ত হই তাহক্ষল িলক্ষত হ়ে আমরাও আমাক্ষির িাশ়েত্ব-
কতি িয এশডক্ষ়ে যাশে। আপৎকাক্ষল উটপাশখর মক্ষতা িাশলক্ষত মখু গুাঁক্ষজ না সথক্ষক 
সমসযাটার মুক্ষখামশুখ িাাঁশডক্ষ়ে তার সমাকাশিলা করা িরকার।  
 
একজন শিক্ষা-প্রিাসক শহক্ষসক্ষি এিং সিক্ষির ও শিক্ষিক্ষির অক্ষনক নামী শিশ্বশিিযালক্ষ়ের 
শতন িিক্ষকর সিশি সমক্ষ়ের শিক্ষক শহক্ষসক্ষি আশম আমার িযশিগত অশিজ্ঞতার উপর 
ির কক্ষর প্রশ্নটির উত্তর খুাঁজক্ষত চাই। একটি কারণ সহক্ষজই হ়েক্ষতা শচশিত করা 
যা়ে— তা হল শিক্ষকতাক্ষক যিেৃ সপিা শহক্ষসক্ষি গ্রহণ। অক্ষনকশিন ধক্ষরই আমরা সিক্ষখ 
চক্ষলশি, অক্ষনক সু্কল-কক্ষলজ এিং শিশ্বশিিযালক্ষ়ে কীিাক্ষি শিক্ষক শনক্ষ়োগ হক্ষ়ে থাক্ষক। 
শিক্ষক-শনক্ষ়োগ প্রশক্র়ো়ে স্খলন-পতক্ষনর কথা যশি আশম অকপক্ষট িশল তাহক্ষল হ়েক্ষতা 
আমাক্ষক প্রাক্ষণ সমক্ষর না সিলক্ষলও একঘক্ষর কক্ষর সিও়ো হক্ষি। আশম সসই পশরণশত 
সমক্ষন শনক্ষতও প্রস্তুত, সযক্ষহতু এখন আশম আমার জীিন ও কমিজীিক্ষনর প্রান্তসীমা়ে 
এক্ষস সপৌাঁক্ষি শগক্ষ়েশি। সুতরাং পশরণশতর কথা না সিক্ষি সসই শতি সতয কথাগুক্ষলা 
িলা কতি িয।  
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শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে রাজনীশতকক্ষির শন়েত মাতব্বশর শিক্ষাক্ষক রসাতক্ষল পাঠিক্ষ়েক্ষি। সিক্ষির 
িশিষযক্ষত এর কী শিরূপ প্রিাি পডক্ষি তা শনক্ষ়ে তাক্ষির সকানও হাঁি সনই। এমনশক 
সু্কল-কক্ষলক্ষজর অধযক্ষ, শকংিা শিশ্বশিিযালক্ষ়ের উপাচাযি মক্ষনান়েক্ষনর প্রশক্র়োও 
রাজনীশতকক্ষির হস্তক্ষক্ষপমুি ন়ে। আশম শুক্ষনশি,—যশিও আশম ঠিক প্রমাণ শিক্ষত  
পারি না;—এইসি পক্ষির শনক্ষ়োক্ষগর সক্ষক্ষে িড রকক্ষমর টাকা-প়েসার কারিার চক্ষল। 
িক্ষল সকউ যশি একিার এিাক্ষি রাজননশতক সনতাক্ষির িিানযতা়ে শনক্ষ়োগ পা়ে তাহক্ষল 
সসই নতুন শনক্ষ়োশজত িযশি হ়ে কথাটা সহক্ষস উশডক্ষ়ে সি়ে, শকংিা চাকশর সকনার 
খরচটা উসুল করার সচষ্টা়ে িযস্ত হক্ষ়ে পক্ষড।    
 
অনযিাক্ষি িলা যা়ে, এরিক্ষল, শিক্ষা-প্রশতষ্ঠানগুশলক্ষত সমসযা িাডক্ষত থাক্ষক। এই হক্ষে 
িারক্ষতর শিক্ষাক্ষক্ষক্ষের অধঃপতক্ষনর অনযতম প্রধান কারণ। শিক্ষকক্ষির প্রশত 
সম্মানহীনতার কারক্ষণ সু্কল-কক্ষলজ এিং শিশ্বশিিযালক্ষ়ের পশরক্ষিি দ্রুত শিনষ্ট হক্ষে। 
একটা উপসগি প্রা়েিই সিখা যাক্ষে তা হল শিক্ষকক্ষির সক্ষে িােক্ষির িারিার 
অক্ষসৌজনযমলূক আচরণ। উপাচাযি শহক্ষসক্ষি আশম শনক্ষজও একাশধকিার এর শিকার 
হক্ষ়েশি। আশম আমার িিক্ষিযর সপক্ষক্ষ যুশি খাডা কক্ষর এখাক্ষন সম়ে নষ্ট করি না, 
ইশতহাস তার শিচার করক্ষি। িারক্ষতর সিশিরিাগ কযাম্পাক্ষসই এই অিক্ষক্ষ়ের শচি 
সিখা যাক্ষে। গক্ষিষকরা যশি এই অিক্ষক্ষ়ের উৎস সন্ধাক্ষন শনক্ষ়োশজত হন; এিং তার 
প্রশতশিধান খুাঁক্ষজ সির করক্ষত পাক্ষরন তাহক্ষল সসটি শুধ ুতাাঁক্ষির কৃশতক্ষত্বর কাজ হক্ষি 
তা-ই ন়ে, সসটা সমাক্ষজর কাক্ষজ আসক্ষি। কাজটা খুি সহজ না হক্ষলও খুি কঠিনও 
ন়ে।  
 
এই অিক্ষ়ে সরাক্ষধর জনয িারত সরকাক্ষরর িযিস্থাপক সংস্থাগুশল সম্পক্ষকি  শকিু কথা 
িলা সযক্ষত পাক্ষর। িারক্ষতর িুিি াগয সয শিক্ষা-প্রশতষ্ঠানগুশল আমলাক্ষির ও গণতাশিক 
প্রশক্র়ো়ে শনিিাশচত মিীক্ষির িারা শন়েশিত হ়ে যশি নাও িশল তি ুপশরচাশলত সতা 
হ়েই;—যাাঁক্ষির শকনা শিক্ষা-প্রশতষ্ঠান পশরচালনার সতমন সকানও অশিজ্ঞতাই সনই!  
এরিক্ষল শিক্ষা-প্রিাসকক্ষির সক্ষে মিী-আমলাক্ষির সম্পকি  শনশিিঘ্ন হক্ষত পাক্ষর না; এিং 
শিক্ষা-শিষক্ষ়ে এই িইুপক্ষক্ষর িািনাশচন্তার অশিমুখ সিসম়ে সমক্ষল না। যাাঁরা সু্কল- 
কক্ষলজ িা শিশ্বশিিযালক্ষ়ে ‘অনুগৃহীত’ হক্ষ়ে পিলাি কক্ষরন, তাাঁরা রাজনীশতক সনতা, 
মিী ও ক্ষমতািালী রাজননশতক িক্ষলর কাক্ষি শনঃিক্ষতি  আত্মসমপিণ কক্ষরন। পক্ষান্তক্ষর, 
এইসি প্রশতষ্ঠাক্ষন ঘটনাচক্ষক্র শিক্ষার প্রসাক্ষর উিযমী সকানও িীষিকতি া শনযুি হক্ষল 
তাাঁক্ষির কঠিন সমসযার মক্ষধয পডক্ষত হ়ে। তাাঁরা উপক্ষরর শিক সথক্ষক সযমন সতমনই 
সহক্ষযাগী শিক্ষকক্ষির িারা শনপীশডত হন। সসইসি শনপীডক শিক্ষক্ষকরা, তাাঁক্ষির সয 
প্রধান কতি িয— সসই শিক্ষািাক্ষনর ব্রত িুক্ষল শগক্ষ়ে িােক্ষির অশিক্ষার পক্ষথ সযক্ষত 
প্রক্ষরাশচত কক্ষর আক্ষমাি পান। এই ধরক্ষনর শিক্ষা-প্রিাসকক্ষির কাক্ষি কাক্ষলর সরাক্ষত 
গা-িাসাক্ষনা অনয প্রিাসকক্ষির মক্ষতা জীিন তত আনন্দম়ে থাক্ষক না।  
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িকু্ষ়েকটি শিক্ষা-প্রশতষ্ঠানগত সটকশনকযাল িিিয এখাক্ষন িলা িরকার। আমাক্ষির 
শিিযা়েতনগুশল, িাে-িােীক্ষির জনয যা একান্ত অশিক্ষেিয,—ক্ষসই মূলযক্ষিাক্ষধর শিক্ষা 
সঞ্চার করক্ষত িযথি হক্ষ়েক্ষি। এটা ঠিক সয একজন িাক্ষের সনুাগশরক হক্ষ়ে ওঠার শিক্ষা 
পশরিার সথক্ষক নিিক্ষিই অজি ন হক্ষ়ে থাকার কথা, শকন্তু যশি তা সকানও কারক্ষণ 
কাযিকরিাক্ষি না হক্ষ়ে থাক্ষক তক্ষি শিক্ষা-প্রশতষ্ঠাক্ষনর কতি িয হল তার পশরপরূণ। আশম 
শনশিত এিং আমরা সিাই এিযাপাক্ষর সহমত হি সয আক্ষগকার িাে-শিক্ষক সম্পক্ষকি র 
সসই প্রীশতম়ে শিন আজ আর সনই। িক্ষল, শিক্ষক্ষকরা আক্ষগকার শিক্ষনর মক্ষতা আর 
সুনাগশরক িাে নতশর করক্ষত প্রযত্নিীল হন না। সুতরাং, আমরা কী কক্ষর প্রতযািা 
করি সয আমাক্ষির িােরা সিক্ষির উত্তম নাগশরক হক্ষ়ে ওঠার জনয যক্ষথষ্ট সংক্ষিিনিীল 
হক্ষি?  
 
শিতী়ে িিিযটি হল শিশ্বশিিযাল়ে মঞ্জুশর কশমিক্ষনর মক্ষতা সলাকরঞ্জনী অথিিাতা 
প্রশতষ্ঠানগুশল সম্পক্ষকি । এর কারণ সহক্ষজই অনুক্ষম়ে। শকন্তু এিযাপাক্ষর আশম সকানও 
মন্তিয করি না। নন-ক্ষনট সিক্ষলাশিপ যশিও একটি িাল লক্ষয শনক্ষ়ে শুরু হক্ষ়েশিল, 
শকন্তু এটির অসিযিহার হক্ষ়েক্ষি। তথয সঘাঁক্ষট সিখা যাক্ষে এর সািক্ষলযর হার 
প্রতযািাস্পিী হ়েশন। নন-ক্ষনট সিক্ষলাশিপ প্রাপকরা চারিির এটি উপক্ষিাগ কক্ষর; এিং 
ইউশজশস-প্রিত্ত তথয সথক্ষকই সিখা যাক্ষে অক্ষনক্ষকই তারপর গক্ষিষণািুট  হক্ষ়ে যাক্ষে, 
যা নীশত-পশরকল্পক এিং শিক্ষা-সংশিষ্ট িযশিক্ষির গিীর উক্ষিক্ষগর শিষ়ে হক্ষ়ে 
িাাঁশডক্ষ়েক্ষি। আমাক্ষির অিিয একথাও িলক্ষত হক্ষি সয শকিু নন-ক্ষনট সিক্ষলাশিপ প্রাপক 
শনি়েই অননযমনা গক্ষিষক, এিং তারা খুি িাল কাক্ষজর নমুনা সরক্ষখও চক্ষলক্ষি।   
 
এশপআই পদ্ধশতর প্রিতি ক্ষনর মক্ষধযও অক্ষনক িাাঁক ও িাাঁশক রক্ষ়েক্ষি। সযক্ষহতু পক্ষিান্নশতর 
জনয শিক্ষকক্ষির এই এশপআই নম্বর সজাগাড করা প্রক্ষ়োজন, সসইজনয তাাঁক্ষির মক্ষধয 
একরকম প্রশতক্ষযাশগতা শুরু হক্ষ়েক্ষি। ইউশজশস কতকগুশল জানিাক্ষলর একটি তাশলকা 
প্রণ়েন কক্ষর শিক্ষ়েক্ষি সযগুশলক্ষত সলখা প্রকাশিত হক্ষল শিক্ষক্ষকরা নম্বর পাক্ষিন। আশম 
জাশন না এটা খিু আন্দাশজ িা িুল কথা িলা হক্ষ়ে যাক্ষি শক না সয, ইউশজশস 
তাশলকািুি অক্ষনক জানিালই শিিযাচচি ার শিক সথক্ষক আক্ষিৌ সতমন জকু্ষতর ন়ে। তি ু
এর একটা মূলয এই সয শিিযাচচি া়ে পরাঙু্মখ অক্ষনক শিক্ষকক্ষক এরিক্ষল সামানয হক্ষলও 
অন্তত শকিু শলখক্ষত ও তা প্রকাি করক্ষত িাধয করক্ষি। যাই সহাক, তি ুএই িযিস্থাটা 
সম্পণূি ত্রুটিমুি ন়ে তার কারণ: (ক) ইউশজশস তাশলকািুি জানিালগুশলর মান 
একরকম ন়ে, সযক্ষহতু এগুশলর মক্ষনান্ন়েক্ষনর সক্ষক্ষে সকানও কক্ষঠার শন়েম-নীশত অনসুৃত 
হ়েশন। িক্ষল, অক্ষনক জানিাক্ষলর তাশলকা-অন্তিুি শির শিরুক্ষদ্ধ সয অশিক্ষযাগ তার 
সারিত্তা আক্ষি। এিং (খ) অক্ষনক অনলাইন জানিাল সমাটা টাকার শিশনমক্ষ়ে শিক্ষকক্ষির 
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সলখা সিক্ষপ  সিও়োর কল সপক্ষতক্ষি সতা িক্ষটই, পক্ষিান্নশত-প্রতযািী শিক্ষকক্ষির হক্ষ়ে 
শলক্ষখ সিও়োর অক্ষনক িুতুক্ষড সলখক্ষকরও আশিিি াি ঘক্ষটক্ষি। িষৃ্টাক্ষন্তর অন্ত সনই।  
 
তৃতী়ে িিিযটি হল, মূলযা়েক্ষনর জনয শপএইচ.শে গক্ষিষণাপে জমা সিও়োর িযাপাক্ষর 
সাম্প্রশতক শন়েমশিশধর পশরিতি ন-সংক্রান্ত। আজকাল গক্ষিষণা়ে কুম্ভীলকিৃশত্ত  শনিশৃত্তর 
জনয আগাপাস্তালা পরীক্ষা করার িযিস্থা রক্ষ়েক্ষি িক্ষট, শকন্তু তাক্ষত সুশনশিত হও়ো 
যা়ে না সয সসই িযিস্থা সিিে যক্ষথষ্ট কক্ষঠারিাক্ষি পদ্ধশত সমক্ষন হক্ষে! ইউশজশস-র 
সাম্প্রশতক শনক্ষিিি অনসুাক্ষর গক্ষিষকক্ষির শপ়োর-শরশিউে জানিাক্ষল কমপক্ষক্ষ শতনটি 
গক্ষিষণাপে প্রকাক্ষির িতি  প্রতযাহার কক্ষর সনও়ো হক্ষ়েক্ষি। এর সঠিক কারণ আমার 
জানা সনই, তক্ষি এটা পশরষ্কার সয এই প্রতযাহার জাতী়ে শিক্ষানীশত(২০২০)-র 
শিশ্বশিিযালক্ষ়ের শিক্ষার মাক্ষনান্ন়েক্ষনর লক্ষক্ষযর সক্ষে সম্ভিত সংগশতপূণি ন়ে।    
 
পশরক্ষিক্ষষ িশল, সয-শিষ়েটা সিক্ষচক্ষ়ে শচন্তার তা হল শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে স্বক্ষঘাশষত 
অশিিািক্ষকরা; যাাঁরা শিক্ষার মূল সমসযাগুশলর প্রশতশিধান করার সচষ্টামাে না কক্ষর, 
এিং গক্ষিষণাপে কমক্ষজাশর িািাই-পদ্ধশতর শিক্ষিষ শিক্ষিষ জানিাক্ষল প্রকাি কক্ষর 
শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে গক্ষিষণার িশিষযক্ষতর মারাত্মক ক্ষশত কক্ষর চক্ষলক্ষিন। কারণ তাাঁরা এই 
গক্ষিষকক্ষির িশুঝক্ষ়ে শিক্ষেন শিিযাচচি ার মাক্ষনর সচক্ষ়ে শিিযা-িশহিূি ত অনয শকিু চচি ার 
গুরুত্ব এখন অক্ষনক সিশি। আশম এখনও আিা রাশখ সয শিশি শিমানিন্দক্ষর সসই 
আইএএস অশিসারক্ষক যা িক্ষলশিলাম তা তাাঁক্ষক শনি়ে িািাক্ষি সয, কীিাক্ষি 
গক্ষিষণাপক্ষের মান শিন শিন শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে মযিািা হারাক্ষে। যশি আশম একজন িষী়োন 
আইএএস কাযিকতি াক্ষক সিাঝাক্ষত সক্ষম হক্ষ়ে থাশক তাহক্ষল িলক্ষত হক্ষি একজন শিক্ষক 
এিং গক্ষিষক শহক্ষসক্ষি আশম আমার যথাকতি িয করক্ষত সপক্ষরশি। আমাক্ষির িুলক্ষল চলক্ষি 
না সয আমরা শিিযার সিিী সরস্বতীর সসিক। শিক্ষক ও গক্ষিষক শহক্ষসক্ষি এই 
সসিাকাযিই আমাক্ষির কতি িয। আমাক্ষির িুক্ষল সগক্ষল চলক্ষি না সয শিক্ষার সক্ষে আমরা 
যাাঁরা জশডক্ষ়ে আশি, সয-শিক্ষকতা করশি, সসই শিক্ষকতা হল একমাে সপিা সযখাক্ষন 
সমাটা সিতন সিও়ো হ়ে পডাক্ষিানার জনযই। আমাক্ষিরই িঝুক্ষত হক্ষি সয শিক্ষাকমিক্ষক 
গ্রহণ করক্ষত হক্ষি খুি গিীরিাক্ষি, কারণ এরই উপর আমাক্ষির সিি ও সিিিাসীর 
িশিষযৎ শনিি র কক্ষর আক্ষি। সরস্বতীর আিীিিাি কখনও ভ্রষ্ট ও অলসক্ষির উপর 
িশষিত হ়ে না, িরং তাাঁর িরপ্রাপ্ত হন তাাঁরাই যাাঁরা সিিাত্মকিাক্ষি শিিযাচচি া়ে 
মক্ষনাশনক্ষিি কক্ষরন। এিং যশি আমরা সতমন িরপ্রাপ্ত হক্ষত পাশর তাহক্ষল শিশ্ব িা 
জগৎগুরু হও়ো আমাক্ষির পক্ষক্ষ িরূগত স্বপ্ন িক্ষল মক্ষন হক্ষি না। আর তা নইক্ষল এ 
শুধ ুএকটা িাাঁপা সিাগাক্ষন পযিিশসত হক্ষি।                                   
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